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                                                      أمهية احلفاظ على استقاللية هيئات معاهدات حقوق اإلنسان،        وإذ يؤكد  

                    وقرار جلنة حقوق        ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٨          املؤرخ      ٢٠٢ /  ٥٧                             إىل قرار اجلمعية العامة              وإذ يشري   
   ،    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨   رخ      املؤ ٥ / ٢             وقرار اجمللس     ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان  ٢١        املؤرخ   ٧٨ /    ٢٠٠٤       اإلنسان 

                                                                                          بإنشاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية         وإذ يرحب  
   ،    ٢٠٠٧                                أو املهينة، اليت بدأت عملها يف عام 

   ٣  يف          النفاذ  ّ   حّيز                                                     اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري     دخول   ب             ً وإذ يرحب أيضاً  
                                                               هيئة معاهدات حقوق اإلنسان التاسـعة الـيت سـتبدأ عملـها يف                         األمر الذي نشأت مبوجبه  ،     ٢٠٠٨      مايو   /    أيار
   ،    ٢٠٠٩    عام 

                         لالتفاقية الدولية حلماية     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٠                          باعتماد اجلمعية العامة يف        ِّ             وإذ يسلِّم مع التقدير  
                       ستنشأ هيئة إضافية مـن   ّ           حّيز النفاذ                هذه االتفاقية      بدخول          الحظ أنه                                            مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وإذ ي      

                 هيئات املعاهدات،

                                                                                        بأحكام الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعـذيب، واتفاقيـة حقـوق                         ً   وإذ حييط علماً    
 ِّ                 دِّد فترة أقصاها                                                                                             األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت حت            

                                        واليتان ألعضاء هيئات املعاهدات ذات الصلة،

                                                                                         باإلسهام اهلام هليئات معاهدات حقوق اإلنسان يف النهوض بالتنفيذ الفعـال ملعاهـدات                 ِّ  يسلِّم  -  ١  
                         فسري احلقوق الواردة فيها؛  وت            حقوق اإلنسان 

   :      مبا يلي        ً             حييط علماً مع التقدير   -  ٢  

   ؛(A/HRC/4/81)                                             يذ الفعال للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان                          تقرير األمني العام عن التنف   ) أ (  

                       ِّ                                                                 تقارير األمني العام املتضمِّنة تقارير رؤساء هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان عـن أعمـال             ) ب (  
  A/60/278    و (A/59/254      ٢٠٠٧-     ٢٠٠٤                           ، املعقـودة يف الفتـرة                                          من السادس عشر إىل التاسع عشر               اجتماعاهتا

                               هليئات معاهدات حقوق اإلنـسان              التابعة                                              ، وتقارير االجتماعات املشتركة بني اللجان       A/62/224)    و A/61/385 و
            املرفقة هبا؛

                                                                ِّ                       بالتدابري اليت اختذهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان لتحسني أدائها، ويـشجِّع علـى                  يرحب  -  ٣  
      ً                    تنسيقاً ألنشطته ولتوحيـد                                                                                          مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني فعالية نظام هيئات املعاهدات بغية توخي هنج أكثر              

                                                                                                                  إعداد التقارير، بطرق منها تبسيط أساليب العمل وإجراءات تقدمي التقارير، وترشيدها، وجعلها أكثر شـفافية،               
   :                                                     وإدخال أنواع أخرى من التحسينات، وذلك بطرق منها ما يلي



A/HRC/9/L.20 
Page 3 

               عن تقليل أعباء                                                                ً  احلد من االزدواجية يف التقارير املطلوب تقدميها مبوجب خمتلف الصكوك، فضالً    ) أ (
                                                                                                              اإلبالغ امللقاة على عاتق الدول األطراف، مبا يف ذلك استخدام الوثيقة األساسية املشتركة، دون املساس جبـودة                 

                                                                    اإلبالغ، واستخدام تقارير دورية حمددة املوضوع تستند إىل املالحظات اخلتامية؛

                            هنا يف مجيع اهليئات املنشأة مبوجب                                                          تنسيق املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بشكل التقارير ومضمو   ) ب (
          للوثـائق             بالنـسبة                                                                      ّ                         معاهدات، مبا يف ذلك من خالل اعتماد كل هيئة من اهليئات ملبادئ توجيهية منقّحة لإلبالغ                

   ؛    حمددة              اخلاصة مبعاهدات 

                                                                                                   تقدمي قوائم أولية باملسائل إىل الدول قبل أن تنظر يف تقاريرها هيئات املعاهدات، والـتفكري يف                   ) ج (
                                            قوائم باملسائل قبل تقدمي التقارير الدورية؛    تقدمي

                                     تنسيق اجلدول الزمين للنظر يف التقارير؛   ) د (

                                      وضع حد أقصى حلجم تقارير الدول األطراف؛   ) ه (

                                  ً                                       وضع أساليب عمل أفضل وأكثر اتساقاً هليئات املعاهدات وتنسيق نظامها الداخلي؛   ) و (

                            ملية تتناوهلا الدول األطراف؛                                         تعزيز اجلهود لتقدمي مالحظات ختامية ملموسة وع   ) ز (

                                                                                             النظر يف تنسيق املمارسات لدعوة الدول وسائر أصحاب املصلحة إىل إبداء تعليقات لدى إعداد                ) ح (
          النظر؛     موضوع                                                                     التعليقات العامة، مبا يف ذلك عن طريق نشر قائمة واحدة بالتعليقات العامة 

                                           اوى املقدمة من األفراد، يف مزيـد سـبل                                                ِ               النظر، فيما يتصل هبيئات املعاهدات اليت تعاِلج الشك          ) ط (
                             حتسني أساليب عملها هبذا اخلصوص؛

                                                                                            زيادة تعزيز التشديد على التنفيذ واملتابعة، مبا يف ذلك عن طريق وضع املبادئ لتشجيع املتابعـة          ) ي (
                                                                                من قبيل تعيني أعضاء حمددين من كل جلنة من اللجان كمقررين خاصني للقيام بعمل املتابعة؛

                                                                                              املزيد من التدابري ملساعدة الدول األطراف، بناء على طلبها، يف التزاماهتا املتعلقة بتقـدمي                    اختاذ     ) ك (
                                           التقارير، وإعداد الوثائق األساسية املشتركة؛

                                                                                            تنسيق اجلهود للنظر يف حاالت بعـض الـدول األطـراف الـيت تـأخر تقـدمي تقاريرهـا                      ) ل (
           عن موعده؛

                                                        قة لتبادل املعلومات بني اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات                                       َّ      التفكري يف استنباط أساليب عمل منسَّ        ) م (
ــع    ــة يف مجي ــسان الوطني ــوق اإلن ــسات حق ــة ومؤس ــري احلكومي ــات غ ــسان واملنظم ــوق اإلن                                                                                           حق

             أحناء العامل؛
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                   وإدماج منظور جنساين                      ما تقوم به من أنشطة،                                           رصد حقوق اإلنسان للمرأة مبزيد من الفعالية يف    ) ن (  
                         تقييم فعالية تلك اجلهود؛                    يف مجيع جوانب عملها، و

                                                                            بعقد االجتماعات املشتركة بني اللجان التابعة هليئات معاهدات حقوق اإلنسان مرتني يف     يرحب  -  ٤  
                                                                                                السنة ملناقشة املسائل ذات االهتمام املشترك، ومنها حتسني وزيادة تنسيق أساليب عمل هيئات املعاهدات، ويشجع 

        مارسة؛                        ِّ           تلك اهليئات على مواصلة اتِّباع هذه امل

                                                                               بعقد اجتماعات منتظمة هليئات املعاهدات مع الدول األطراف، ويشجع هيئـات                     ً  يرحب أيضاً   -  ٥  
                        ِّ                 املعاهدات على مواصلة اتِّباع هذه املمارسة؛

                                                                               مبا تقدمه من إسهام يف عمل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان هيئـات األمـم                         يرحب كذلك   -  ٦  
                                                          ناديق والربامج وسائر هيئات األمم املتحدة، وخمتلف أجهزة                                                     املتحدة األخرى، ويشجع الوكاالت املتخصصة والص     

                                                                                                            اجمللس، مبا يف ذلك إجراءاته اخلاصة، واللجنة االستشارية، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان،                
   ،                                               يف هذا التعاون وحتسني االتصال وتدفق املعلومات       ث                                                      ورؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، على مواصلة تك       

                                                                     دة حتسني نوعية عملها، مبا يف ذلك عن طريق تفادي االزدواجية اليت ال لزوم هلا؛    لزيا

                                                ِّ                                  بانطالق االستعراض الدوري الشامل للمجلس، الذي سيكمِّل عمل هيئات معاهـدات                يرحب  -  ٧  
                           ً                                                                                   حقوق اإلنسان ولن يكون تكراراً هلا، وقدرة هذه اآللية احملتملة على تعزيز التصديق على معاهـدات حقـوق                  

                                                      سان وتنفيذها، مبا يف ذلك متابعة توصيات هيئات املعاهدات؛   اإلن

   :                  الدول على ما يلي  حيث  -  ٨  

                                                                                    التفكري يف التوقيع على صكوك حقوق اإلنسان الدولية والتصديق عليها واالنضمام إليها، والنظر    ) أ (
                     عد، وتنفيذ التزاماهتا                                                                              يف قبول إجراءات تلقي البالغات من األفراد مبوجب الصكوك السارية، إن هي مل تفعل ذلك ب

              بشكل فعال؛ ،                           مبوجب الصكوك اليت هي طرف فيها

                                                                                               بذل كل اجلهود للوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب صكوك األمم املتحدة املتعلقة حبقـوق                 ) ب (
                                                                                  اإلنسان، وال سيما عن طريق تقدمي التقارير األولية والتقارير اليت تأخرت عن موعد تقدميها؛

                                        املشتركة، ومراعاة املبادئ التوجيهية           رئيسية                 تقدمي الوثائق ال                                  إن هي مل تفعل ذلك بعد، ب              القيام،   ) ج (  
                                                          املشتركة والوثائق اخلاصة مبعاهدات معينة لدى إعداد تقاريرها؛                 للوثائق الرئيسية                        املتعلقة بتقدمي التقارير 

   ؛          تقاريرها           اخلتامية على                                        توفري متابعة فعالة ملالحظات هيئات املعاهدات    ) د (  

                                                                                          نشر النص الكامل ملالحظات هيئات املعاهدات اخلتامية على تقاريرها بشكل فعال ويف مجيـع                 ) ه (  
                أحناء أقاليمها؛
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                                                                                                  النظر بعناية يف آراء هيئات املعاهدات بشأن البالغات املقدمة من األفراد فيما يتصل هبا وتوفري                  ) و (  
                                متابعة مالئمة لوجهات النظر هذه؛

                                                             ع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية وسائر أصحاب املصلحة، مبا يف                 تشجيع إشراك اجملتم   ) ز (  
                                                                  ذلك مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، يف عملية إعداد التقارير واملتابعة؛

                       أو تقاريرها األوليـة              الرئيسية                                                                      االستفادة، عند اللزوم، من املساعدة التقنية لغرض تقدمي وثائقها             ) ح (  
                  حدة حلقوق اإلنسان؛                  مبوجب صكوك األمم املت

                                                                                              القيام، عند تعيني مرشحيها هليئات املعاهدات، مبراعاة مبدأ عدم اجلمع بني عدة واليات يف آن                  ) ط (  
                                                  واحد فيما يتصل بواليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة؛

                                                                        ألنشطة املساعدة التقنية والتدريب املضطلع هبا، ويكـرر تأكيـد أن تقـدمي                      يعرب عن تقديره    -  ٩
                                                أمكن مع سائر هيئات األمم املتحدة واحلكومات وغريها  ا                                              عدة للدول األطراف، بناء على طلبها، وبالتنسيق إذ    املسا

                                                                                                           من األطراف املهتمة، ينبغي أن يكون أولوية من أولويات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وذلك قصد مساعدة             
   :                الدول على ما يلي

                                    األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان؛                             خنراط يف عملية التصديق على صكوك ال ا   ) أ (  

                   وتقاريرها األولية؛         الرئيسية                                                           الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذه الصكوك، مبا يف ذلك إعداد وثائقها    ) ب (  

                                                                                                 متابعة املالحظات اخلتامية، وذلك بأمور من بينها حتديد اإلمكانيات لتقدمي املساعدة التقنية اليت                ) ج (  
        تابعة؛                      ميكن أن تيسر مثل هذه امل

                                                                                       هيئات معاهدات حقوق اإلنسان على مواصلة حتديد إمكانيات تقدمي املساعدة التقنيـة                 يشجع  -   ١٠  
                                                                                                                  اليت توفرها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بناء على طلب الدولة املعنية، خالل عملـها العـادي املتمثـل يف                   

                                        ى النظر بعناية يف املالحظات اخلتاميـة                                                                           استعراض التقارير الدورية للدول األطراف، ويشجع الدول األطراف عل        
                                                       هليئات املعاهدات لدى حتديد احتياجاهتا من املساعدة التقنية؛

                                                                                            بتوافر الوثائق فيما يتصل هبيئات املعاهدات على موقع مفوضية األمم املتحدة الـسامية                  يرحب  -   ١١  
                     راء الـيت تبـديها      آل                 ليقات العامة وا                                                            على الشبكة، والتوزيع اإللكتروين للمالحظات اخلتامية والتع                    حلقوق اإلنسان   

                      مثل البـث علـى       ،                                                                                      هيئات املعاهدات، ويشجع املفوضية على مواصلة تعزيز استخدامها للتكنولوجيات العصرية         
                        لجمهور، مبـا يف ذلـك       ل         بالنسبة                                                                                الشبكة، بغية تعزيز نظام هيئات املعاهدات والتعريف به وجعله أيسر الوصول            

                                                                              ملوارد القائمة بشكل أكثر فعالية، مبا يف ذلك من خالل تنسيق مواقع هيئات                                              األشخاص ذوو اإلعاقة، واستخدام ا    
        وتقدميها     يها      ً         عوضاً عن تلق          من الوثائق              نسخ إلكترونية       وتلقي                                                املعاهدات على الشبكة وتوفري اإلمكانية للدول لتقدمي 

             يف شكل ورقي؛
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                            املعلومات لعمليات هيئات                                                                على احلاجة إىل توفري التمويل وما يكفي من املوظفني وموارد               يشدد    -   ١٢  
                           ً                                                                                 معاهدات حقوق اإلنسان، وخصوصاً بالنظر إىل الطلبات اإلضافية اليت يواجهها النظام نتيجة إلنـشاء هيئـات                
                                                                                           معاهدات جديدة وواليات هذه اهليئات، وشروط اإلبالغ اجلديدة، وتزايد عدد التصديقات، وحتسني تقدمي الدول 

                                                                              ار، يكرر طلبه إىل األمني العام توفري ما يكفي من املوارد فيما يتصل بكل                                                     للتقارير، وهو، إذ يضع ذلك يف االعتب      
                                                                                                  هيئة من هيئات املعاهدات، ويف نفس الوقت استخدام املوارد القائمة بأقصى قدر من الكفاءة، قصد تزويد هيئات 

                    القانونية واملعلومات                                                         الدعم اإلداري الكايف وحتسني إمكانية حصوهلا على اخلربة التقنية و ب                    معاهدات حقوق اإلنسان 
   ؛         ذات الصلة

                                    ً       ً     ً                                               إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس سنوياً تقريراً وفقاً لربنامج عمله عن التدابري املتخذة                    يطلب  -   ١٣  
                                                                                                                    لتنفيذ هذا القرار والعوائق اليت حتول دون تنفيذه، مبا يف ذلك تقدمي توصيات ملزيد حتسني فعالية نظـام هيئـات                    

                                                               الحه، والتماس وجهات نظر الدول وغريها من أصحاب املصلحة هبذا اخلصوص؛                    املعاهدات وتنسيقه وإص

   .                         ً     ً                                               النظر يف هذه املسألة سنوياً وفقاً لربنامج عمله يف إطار نفس البند من جدول األعمال    يقرر  -   ١٤

 -  -  -  -  -  


